
מוצרים ותשתיות | פיתוח וסיסטמס | גיוס,מיקור חוץ והשמה

ככל שהטכנולוגיה מתפתחת, המידע והידע בארגון מתרכזים במקומות רבים יותר ויותר. ידע חיוני 	 
 יכול "להסתתר" במיילים, בדיונים, בישיבות, בכנסים בועידות או במחשבים האישיים של העובדים.

במטרה לאפשר לארגונים לנהל את הידע ביעילות רבה יותר ולמקסם את תפוקת העבודה, 
פיתחנו בקונסיסט מודול מיוחד במערכת SysAid המהווה מקור אחד שבו ניתן לרכז את כל 

המידע והידע הקיימים בארגון.

מאגר ניהול הידע מאפשר לעובדי הארגון למצוא את המידע שהם צריכים באופן מיידי, מכל 	 
מקום, מבלי להמתין לנציג תמיכה או לבזבז זמן יקר על חיפוש המידע במאות ואפילו אלפי תיקיות 

הפזורות ברשת הארגון. 

מאגר ידע רחב ומקיף מאפשר ניהול נכון יותר של זמן באמצעות פתרון בעיות עצמאי לשאלות 	 
הנשנות וחוזרות על עצמן על בסיס קבוע, וכך הוא מאפשר לצוות המטפל להתפנות לסוגיות 

החשובות והקשות יותר.

לצפייה בסרטון אודות התכונות המרכזיות של 
המודול לניהול מאגר הידע הארגוני

 SysAid מודול לניהול מאגר ידע ארגוני משולב במערכת
 המאפשר לרכז את כל הידע שנצבר בארגון במערכת אחת

עם יכולות חיפוש מתקדמות

 מודול לניהול מאגר הידע בארגון
SysAid משולב במערכת 

המערכת לניהול השירות בארגון

https://youtu.be/DkC-BOyo60o
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SysAid תכונות מרכזיות של המודול לניהול מאגר ידע ארגוני במערכת

חיפוש נוח ממסך הבית – השלמה לפי מילה 	 
בכותרת וחיפוש שלה גם בגוף המאמר.

והמאמרים 	  ביותר  תצוגת המאמרים הנצפים 
שנוספו לאחרונה.

סימון מאמר במועדפים ורשימת מועדפים.	 

חיפוש לפי עץ קטגוריות.	 

הוספת מאמר בצורה נוחה ומהירה.	 

 אפשרות הדבקת טקסט ותמונות ישירות לתוכן	 
המאמר ע"י Printscreen, גרירה או הדבקה.

 העלאת קובץ מצורף להורדה עם תצוגה מקדימה	 
של תמונות.

 המשך חיפוש מתוך המאמר וחיפוש מאמרים	 
מאותה קטגוריה.

הצבעה האם המאמר עזר או לא.	 

אלקטרוני 	  דואר  דרך  למשתמשים  מאמר  שליחת 
בלחיצת כפתור.

 התאמת העיצוב הגרפי של המודול )רקע וצבעים( 	 
לפי המיתוג של הארגון.

שינוי שפה בין עברית לאנגלית לפי משתמש.	 

מנגנון הרשאות המאפשר הגדרת מאמר לצפייה 	 
על-פי משתמשים מורשים או על-פי קטגוריה 

שהמשתמש רשאי לגשת אליה.

הגדרת 'תאריך תפוגה' אשר, לדוגמא, הופך את 	 
המאמר להיות מאושר לצפייה על-ידי מנהלים 

בלבד כאשר התאריך חולף.

יומן אירועים למנהלים המאפשר מעקב אחר 	 
שינויים בתוכן המאמר.

של 	  העצמי  השירות  בפורטל  מלא  שילוב 
.SysAid מערכת

Pushing IT Forward!
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כמה מלקוחות המערכת

אודות קונסיסט
קונסיסט היא המשווקת והמיישמת הבלעדית של מערכת SysAid בישראל, עם למעלה מ-550 לקוחות של המערכת, 	 

בינהם ארגונים מהמובילים במשק בכל התחומים: בנקים וחברות פיננסיות, רשתות שיווק מובילות, חברות אנרגיה 
מובילות, חברות ביטוח, המרכזים הרפואיים הגדולים, מוסדות אקדמים, ארגונים מובילים בתחום התחבורה, חברות 

מזון ומשקאות מובילות ועוד.

אפיון	  ואנשי תמיכה טכנית המספקים שירות, תמיכה,  מיישמים, מפתחים  צוות של עשרות   קונסיסט מפעילה 
ובניית יישומים מגוונים ורבים ללקוחות מערכת SysAid. לחברה מוקד תמיכה ושירות המופעל על-ידי מומחי תמיכה 

טכנית המספקים שירות ללקוחות המערכת.

קונסיסט היא חלק מקבוצת קונסיסט הבינלאומית, שלה יותר מ-1000 עובדים ברחבי העולם ומשרדים ומרכזי פיתוח 	 
בגרמניה, ספרד, ארה"ב, ארגנטינה ובישראל. בישראל לחברה יש ארבעה משרדים ומרכזי פיתוח - בפתח-תקוה, 

אשדוד, לוד ויקנעם והיא מעסיקה כ-370 עובדים.

SysAid אודות
SysAid הנה מערכת מובילה - בישראל ובעולם -  לניהול השירות בארגון, לפניות, משימות ותהליכים דינאמיים בשאר 	 

המחלקות הארגוניות, עם למעלה מ-550 לקוחות, בינהם ארגונים גדולים במשק הישראלי. בעולם כולו יש למערכת מעל 
ל-20,000 לקוחות, בינהן חברות בינלאומיות מובילות וכ-100,000 מנהלי שירות. המערכת משווקת ומיושמת בישראל 

באופן בלעדי על-ידי קונסיסט מערכות.

SysAid מסייעת לארגונים להתמודד עם האתגרים של מחלקת ניהול IT ומחלקות תמיכה ושירות אחרות באמצעות מגוון 	 
הכלים העצום לניהול מוקדי שירות, חומרה ותוכנה, תהליכים, מלאים ופרוייקטים. SysAid מאפשרת לארגונים  לשדרג 
את ניהול מרכזי התמיכה ולהביא אותם לרמה חדשה, לקצר את זמני השירות ולשפר את שביעות הרצון של משתמשי 

הקצה ולקוחות הארגון.

Pushing IT Forward!


